Tanszerigénylési lista 1. b osztály
4 db elsős vonalazású füzet (száma: 14-32)
(3 db írás, 1 db olvasás)
1 db A/5-es hagyományos vonalazású füzet, üzenő füzetnek
3 db négyzetrácsos füzet
2 db sima füzet
(1 db környezetismeret, 1 „kincses” füzet)
3 csomag írólap
1 db A/4-es gumis dosszié
Minden megvásárolt taneszközre csak a gyerekek nevét kérném szépen ráírni, mást nem. A füzeteket kérném,
hogy átlátszó és vastag, műanyag borítóval lássák el. Természetesen, ha a gyerekek mese vagy egyéb más
mintás borítóra vágynak, nyugodtan rá lehet rakni a füzetekre.
A tolltartóba kérném a következőket:
3 db HB-s grafit ceruza
2 db piros ceruza
2 db kék ceruza
2 db sötétzöld ceruza
12 színű színes ceruza / A háromszög alakú a legjobb/
1 db puha radír
1 db forgácstartós hegyező
1 db 15 cm-es hosszú, műanyag vonalzó
Rajz és technika órára:
12 vagy 24 színű vízfesték (lehetőleg Jovi márkájú)
paletta, tempera (12 színű)
12 színű filctoll készlet
12 színű olaj pasztellkréta (lehetőleg ADEL márkájú)
1 db 2B-s grafit ceruza
1-1 db 10-es, 6-os, 4-es, 2-es ecset (A hegyes végű ecsetekkel lehet a legszebben dolgozni.)
1 db puha, nedvszívó ruha ecsettörlésre
1 db ecsettál (egy jól kimosott margarinos doboz a legtökéletesebb erre a célra)
1 db technokol vagy más folyékony ragasztó
2 db ragasztó stift (PRITT 20 grammos)
1 db jól vágó, hegyes olló
60 db műszaki /famentes/ rajzlap
1 csomag hurkapálca
A/3-as méretű rajztábla
Színes lapok, kartonok, krepp papír, egységes műanyag tároló doboz a rajz felszerelésnek, és irattartó
papucs, papír zsebkendő, szalvéta, melyeket szeretnénk közösen megvásárolni osztálypénzből, de erről még
beszélünk az első szülői értekezleten, melynek időpontja a Vackoló- 2017. augusztus 23. 17.00.
Tisztasági csomag: műanyag pohár, uzsonnás doboz
Torna felszerelés: póló, rövidnadrág (jó a megmaradt óvodás tornafelszerelés is.), tornacipő
Kedves Szülők! Kérek mindenkit, hogy ne a színes csomagolás és a divatos mesefigurák döntsenek a
bevásárlásnál, hiszen jól, csak jó minőségű eszközökkel tudunk majd dolgozni.
Torma Tiborné

